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Queen Margot
This blend is the entry level of a large range
of Whiskies that include Glen Alba 34 Year
Old sherry cask Whisky and Ben Bracken 22
Year Old Islay Single Malt.

Neus:

Fruit leads the way. Thorntons
Special toffee, loads of vanilla,
light oak.

Smaak:

The fruit is now been drizzled with
a little honey, more penny caramel
toffee’s, hints of the barley, the
oak

is

a

bit

more

evident.

Afdronk: Medium length finish, fruit and
toffee lingers.

Gemarineerde en gegrilde
kalkoenfilet met 2 kleuren
olie dressing.
Whisky: Tamdhu
Regio
Alcoholpercentage
Leeftijd

Speyside
41.5%
12y

Deze 10 jaar oude Tamdhu uit 2002 is
gebotteld in de Single Minded serie van de
onafhankelijke bottelaar Douglas Laing. Een
10 jaar oude triple cask release die gerijpt
heeft in refill hogshead vaten om vervolgens
in 2013 te zijn gebotteld, non chill filtered
en zonder toevoeging van kleurstoffen.
Neus:

aantrekkelijk zoet met honing en
frisheid van citroenen.

Smaak:

vanille en toffee, zoet met
Butter scotch aroma's, wat
kruidigheid en ingelegde rozijnen

Afdronk: lang en warm met tonen van
honing en rozijnen

Hielander rossini;
hooglander biefstuk met
eendenlever en portsaus.
Bier: Hemel en aarde

Bovengistend Imperial Stout. Er is meer
tussen hemel en aarde en er is iets tussen
bier en whisky. Dit bier is gebrouwen met de
meest sterke turf gerookte whisky mout in
de hele wereld: Bruichladdich. Dit geeft het
bier een heftige turfrook geur die de mout,
laurier en donkere chocolade iets naar de
achtergrond duwt.
Het bier is dik als vloeibaar brood met
prachtige chocolade smaak en natuurlijk een
vrachtlading gerookte mout. Het bier eindigt
langzaam met smaken zoals laurier en drop.

Chocolademousse met
amarene ijs en slagroom
Whisky: Mannochmore
Regio
Alcoholpercentage
Leeftijd

Speyside
46.0%
12y

This was distilled at Mannochmore in Spring
2000 and aged for 12 years in a refill
hogshead before bottling in Winter 2012. A
single cask release from the Douglas Laing
Provenance range.
Neus:

Floral and fragrant nose, with
hints of soft spices, cedar, honey
and malt.

Smaak:

Spiced and warming, with notes of
pipe tobacco and café latter. A
touch of rum spice.

Afdronk: Demerara sugar and apple on the
tail.

Glendronach Peated
Portwood
Regio
Alcoholpercentage

Speyside
46%

Glendronach Peated Port Wood is de tweede
geturfde whisky die het merk uitbrengt, na
de reguliere Glendronach Peated. De
narijping van de Peated Port Wood vindt
plaats op port pipes uit de Douro vallei.
Neus:

zoet, aardbei, vanille, verschroeid
eiken en peper.

Smaak:

zeer fruitig met onder andere
toetsen van sinaasappel, cranberry
en perzik. Dit wordt aangevuld met
gerst, honing en delicate rook.

Afdronk: rokerig met toetsen van honing en
gras.

